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Systemarkitekturutbildningen är en kandidatutbildning med fokus på programutveckling. Utbildningen 
ger studenterna god bredd inom traditionell program- och systemutveckling, samt en spets mot modern 
utveckling för webben, mobila enheter och spel. Systemarkitekten blir en tekniskt skicklig och mycket 
bred programutvecklare. Typiska roller är därför programmerare och lösningsarkitekt. Styrkan hos 
utbildningen är främst bredden på de mjukvaruprojekt den färdige studenten är förberedd för. Efter 
examen skall systemarkitekter fungera dels som självständiga programutvecklare och dels som 
medarbetare i en större utvecklingsgrupp, vilket innebär förtrogenhet med olika arbetssätt inom 
programutveckling.  

I utbildningen läggs stor vikt vid användning av de senaste teknikerna, miljöerna, verktygen och 
metoderna. Tillsammans med ovanstående teoretiska grund innebär detta att systemarkitekter skall vara 
anställningsbara som programutvecklare direkt efter examen. Det är lika naturligt för en nyutexaminerad 
systemarkitekt att arbeta som programutvecklare på ett stort företags IT-avdelning, som en konsultfirma. 
Systemarkitekten är också lämpad att arbeta inom teknik- och idédrivna verksamheter, vilka till exempel 
kan vara spelutveckling, webbapplikationer eller mobila tjänster.  

Syftet med examensarbetet på systemarkitekturutbildningen är att studenten skall visa förmåga att delta i 
forsknings- eller utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet och 
avrapportera detta på ett vetenskapligt sätt. Således måste de projekt som utförs ha tillräcklig vetenskaplig 
och/eller innovativ höjd för att generera ny och generellt intressant kunskap.  

Examensarbetet genomförs vanligen i samarbete med en extern uppdragsgivare eller forskningsgrupp. Det 
huvudsakliga resultatet utgörs av en skriftlig rapport på engelska eller svenska, samt eventuell produkt 
(t.ex. programvara eller rapport) levererad till extern uppdragsgivare. I examinationen ingår även 
presentation av arbetet, samt muntlig och skriftlig opposition på ett annat examensarbete vid ett 
examinationsseminarium. Examensarbetet bedöms och betygssätts baserat på delarna ovan, specifikt tas 
även hänsyn till kvaliteten på eventuell framtagen mjukvara. Examinator rådfrågar handledare och 
eventuell extern kontaktperson vid betygssättning.  
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Abstract 
This study examines different design choices within computer games to create interesting and 

varied levels that can appeal to both seasoned gamers and newcomers in one of the most 

popular hobbies in the world. Designing a level is a time-consuming process, and a way to 

shorten this work is to let a computer create the levels based on specific instructions, through 

a process called procedural generation. The goal of this study is to find out what design 

choices that needs to be taken into account in order to create programs to procedurally 

generate levels in games that are tailored for a specific target audience. The research question 

of this study is: Which elements are required in a 2D-platforming game in order for players 

to enjoy it? And which of the examined PCG-algorithms and parameter settings are suitable 

for creating a game that fulfils these requirements?  

In order to do this, a computer game was developed which used various forms of procedural 

generation. Respondents from target audiences based on their gaming habits were interviewed 

in order to find out what aspects people from each group looked for in a video game, and the 

in-house developed computer game was designed based on the respondents’ answers. After 

this a larger number of people tested the game and answered a survey, which was later 

compiled and analysed to find out which aspects of the games generated levels that the 

players from each target audience felt that the computer had been successful in. A part of the 

results that we found in this study are among other thing that people who play games more 

often are more motivated by a score system than other players who play less. And that all 

target audiences prefer varied level design.  
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Sammanfattning 
 

Denna studie undersöker olika designval inom datorspel för att skapa intressanta och 

varierade nivåer som kan tilltala både erfarna spelare och nybörjare inom en av de populäraste 

fritidsaktiviterna i världen. Att designa en nivå i ett spel är en tidskrävande process, och ett 

sätt att korta ner på detta arbete är att låta en dator skapa nivåer efter specifika instruktioner, 

genom en process som kallas för procedurell generering. Målet med denna studie är att ta reda 

på vilka designval som som behöver tas i åtanke för att skapa program för att procedurellt 

generera nivåer i spel som är anpassade efter en specifik målgrupp. Studiens forskningsfråga 

lyder: Vilka element krävs i ett 2D-plattformsspel för att spelare skall tycka om spelet? Samt 

vilka undersökta PCG-algoritmer och parameterinställningar lämpar sig för att skapa ett spel 

som uppfyller dessa önskemål? 

För att göra detta utvecklades ett datorspel som använde sig av olika former av procedurell 

generering. Respondenter från olika målgrupper utformade efter deras spelvanor intervjuades 

för att ta reda på vilka aspekter personer från varje grupp letade efter i ett datorspel, och det 

egenutvecklade spelet utformades efter respondenternas svar. Efter detta så fick ett större 

antal informanter testa spelet och svara på enkätfrågor som sedan sammanställdes och 

analyserades för att ta reda på vilka aspekter av spelets genererade nivåer som informanterna 

från varje målgrupp tyckte att datorn hade lyckats med. En del av de resultat vi fått från 

studien var bland annat att folk som spelar ofta blir mer motiverade av ett poängsystem än 

folk som spelar mer sällan, samt att alla målgrupper tyckte om en stor variation mellan 

nivåerna.  
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1 Inledning 
 

Ett populärt tidsfördriv för många människor idag är spel, Fullerton (2008) säger att spel är 

den näst populäraste formen av underhållning efter tv tittande. Spel kan förekomma i många 

olika former, exempelvis: brädspel, kortspel, rollspel eller datorspel.  

Enligt Byrne (2004) består ett datorspel av bild, ljud, kinematografi, programmering och 

konst. Det är en designers, mer specifikt en nivå-designers, uppgift att sammanfoga alla dessa 

komponenter till ett spel. Vad händer om man låter en algoritm sköta denna uppgift? 

Fullerton (2008) påstår att det är kombinationen av utmaning, tävling och interaktion som gör 

ett spel roligt, denna studie kommer att ta reda på detta stämmer överens med vad ett antal 

spelare från olika målgrupper tycker gör ett 2D-plattformsspel roligt. Dessutom kommer 

studien att undersöka om en samling av algoritmer klarar av att skapa nivåer i ett spel med 

hjälp av Procedural Content Generation(PCG), så att spelet uppfyller spelarnas krav. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

 

Procedural Content Generation innebär skapandet av data algoritmiskt istället för manuellt 

(Shaker, Togelius & Nelson, 2016). Data i denna kontext kan då vara spelelement i egenskap 

av: texturer, banor, spelregler, spelhändelser o.s.v. PCG började användas under 1980-talet i 

spelbranschen för att automatiskt skapa texturer. Därmed slapp man spendera dyrbart 

lagringsutrymme på att lagra texturerna. I andra fall använde man det för att skapa 

procedurellt genererade slumpmässiga nivåer (Rogue, 1980) för att motivera spelaren att spela 

spelet igen. Eller för att automatiskt generera hela spelvärldar (Elite, 1984) för att undkomma 

hårdvarubegränsningar i dåtidens hårdvara. Idag när diskutrymme inte längre är ett lika stort 

problem används PCG allt mindre för att generera texturer och banor i utbyte mot 

färdigdesignade världar och nivåer för att ha en mer konsistent och högkvalitativ design. 

Däremot används fortfarande PCG-algoritmer flitigt för att automatisera repetitiva handlingar, 

till exempel som att placera ut vegetation i spel med hjälp av exempelvis SpeedTree (IDV Inc, 

2017) eller för att skapa och placera ut vapen och föremål i spelvärldar (Borderlands, Gearbox 

2009).  

 

Idag används främst PCG i spelgenren Roguelikes, döpt efter spelet Rogue (Dotson, 2016) 

som kännetecknas av att alla nivåer är procedurellt genererade för att ge en unik nivå varje 

gång en person spelar igenom det. En genre som på senare tid börjat få fler spel med 

genererade nivåer är 2D-plattformsspel-genren, där spel såsom Flinthook (Tribute Games, 

2017) och Spelunky (Mossmouth LLC, 2008) använder sig av PCG för att skapa unika banor 

precis som hos Roguelikes. 

 

Genren 2D-plattformsspel går ut på att en karaktär rör sig i en tvådimensionell rymd för att ta 

sig från start till mål med hjälp av att bland annat springa och hoppa. Det har forskats en del 

hur man kan skapa hela banor eller delar av banor med hjälp av Procedurell Generering. 

Exempelvis i en studie av Smith, Treanor, Whitehead och Mateas (2009) där spelnivåer 

skapas av en rytmbaserad algoritm, där en specifik spelrytm skapas baserat på de handlingar 

en spelare bör genomföra för att få en varierad spelupplevelse. Eller en studie av Reis, Lelis 

och Gal (2015) där automatiskt genererade sektioner av banor rangordnades av mänskliga 

spelare och sedan sammanfogades de högst rankade banorna för att skapa stora banor som 

skulle vara roliga att spela. Denna algoritm var dock designad för att skapa banor i ett redan 

existerande spel, Infinite Mario Bros (IMB). 
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De studier som undersökts visar hur ett av alla undersökta spelelement kan implementeras 

med hjälp av PCG, själva genereringen av nivån. Ingen undersökt studie har försökt skapa ett 

en hel spelupplevelse med PCG. En spelupplevelse klassar vi som en sammanslagning av alla 

spelets spelkomponenter, och inte bara själva nivån. Utöver detta problem har en andel av de 

tidigare studierna inte heller undersökt spelbarheten för ett helt spel, utan endast undersökt 

huruvida de individuella nivåer som genererats blir spelbara.  

 

Denna studie kommer att undersöka flera olika former av procedurell generering för att få 

fram ett att paket av algoritmer som sedan förväntas skapa en sekvens av banor som leder till 

en helt procedurellt genererad spelupplevelse till skillnad från de andra studiernas fristående 

banor. Banorna kommer sedan att utvärderas utifrån delar av Fullerton (2008) definition av 

nöjesfaktor i spel hos de som testar spelet inom kategorierna: bana, estetisk tilltalande layout, 

fiender/hinder samt svårighetsgraden att nå målet.  

 

 

1.2 Syfte och Frågeställning 

 

Syftet med denna studie är att få reda på vad de spelare som testar vårt spel tycker gör ett 2D-

plattformspel roligt att spela och om vårt spel som bygger på ett PCG-system kan uppfylla 

dessa krav för ett intressant spel. Dessa svar kan sedan användas av andra spelutvecklare för 

att få reda på vad spelare vill ha i ett 2D-plattformsspel. Vi har valt att ha denna konkreta 

frågeställning som besvaras i denna rapport: 

 

Vilka element krävs i ett 2D-plattformsspel för att spelare skall tycka om spelet? 

Samt vilka undersökta PCG-algoritmer och parameterinställningar lämpar sig för 

att skapa ett spel som uppfyller dessa önskemål? 

 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Studien har endast fokus på spelgenren 2D-plattformsspel. Därför kan inte våra resultat 

nödvändigtvis alltid tillämpas för alla andra spelgenrer.  

 

1.4 Disposition 

 

Kapitel 2 beskriver teorin bakom studien i form av hur tidigare studier använt sina algoritmer.  

Kapitel 3 beskriver hur implementationen av spelet har gått till. 

Kapitel 4 beskriver metoderna som använts för att samla in data till denna studie. 

Kapitel 5 beskriver metodtillämpningen samt hur de olika paketen konfigurerats 

Kapitel 6 innehåller resultatet som samlats in med den valda metoden. 

Kapitel 7 innehåller en analys av våra resultat samt vad dem innebär.  

Kapitel 8 består av en sammanfattande diskussion.  
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2 Teori 
 

De tidigare studier som undersökts har använt sig av PCG för att skapa nivåer i ett redan 

färdigt spel som är utvecklat av en tredje part. Spelet som används i dessa studier är en Super 

Mario Bros. klon, i form av IMB (Infinite Mario Bros). I de två studier som undersökts har 

två olika algoritmer för bangenerering tagits upp.  

 

Den ena studien av Smith, Treanor, Whitehead och Mateas (2009) behandlar deras algoritm 

Launchpad som skapar banor i IMB utifrån segment eller ”rytm-grupper”. Hur banorna ser ut 

kontrolleras av hur rytmen som matas in ser ut. Rytmen genereras med en två-stegs, 

grammatiksbaserad ansats. I det första steget skapas en rytm som efter existerande fysiska 

begränsningar säger hur spelaren bör röra sig. I det andra steget skapas geometriska former 

efter hur den genererade rytmen ser ut. Flera rytmsegment slås sedan ihop och olika former av 

fiender placeras ut på banan. De tar i sin studie upp att det inte endast är en spelbar bana som 

avgör om ett spel är kul att spela. De menar att det är viktigt att spelet erbjuder spelaren en 

utmaning i form av skiftande svårighetsgrad, med bland annat rörliga plattformar och fiender. 

De tar upp ett antal ”triggers” som även kan läggas till i 2D-plattformsspel för att göra dem 

mer utmanande. Dessa ”triggers” kan exempelvis ändra fysiska aspekter i spelet som 

gravitation eller hastighet. Författarna säger att dessa metoder kan öka spelupplevelsen men 

att de inte skulle gå att implementera i Launchpad på grund av att det då inte går att garantera 

att man kan klara av rytm-grupperna. 

 

 I den andra studien av Reis, Lelis och Gal (2015) undersökte författarna problemet med att 

avgöra om en bana genererad med PCG faktiskt är kul att spela. Författarna använde en 

algoritm, NLG (Notch Level Generator), som slumpmässigt skapade små delar av banor i 

IMB. Algoritmen skapade ungefär 2000 små banor som sedan fick utvärderas av mänskliga 

spelare i kategorierna: nöje, huruvida de är estetiskt tilltalande och svårighetsgrad. En annan 

algoritm, Human Computation Tension Arc-Based-level generator (HCTA), användes sedan 

för att sammanfoga de kortare banor som spelarna testat. HCTA börjar med att hämta ett 

antal, Γ, nivå-snuttar genererade med PCG, sedan rankar mänskliga spelare banorna utefter de 

tre tidigare nämnda kategorierna och banorna annoteras med l ∈ Γ, därefter sammanfogas 

banor med olika värden på Γ för att skapa en större bana. Slutligen jämfördes banor skapade 

med HCTA med andra metoder för bangenerering. Författarna kom fram till att deras metod 

kunde skapa banor som deras speltestare tyckte var roligare att spela än andra undersökta 

metoders banor.  
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3 Spelets implementation 
 

Detta kapitel beskriver hur spelet som utvecklats under studiens gång implementerats och 

spelets handling. Dessutom beskrivs de algoritmer som använts under implementationen av 

spelet. 

3.1 Spelet 

 

Spelet är skapat med C#-ramverket MonoGame och Visual Studio. Detta ramverk valdes på 

grund av tidigare erfarenheter med miljön och ramverket. Själva grunden till spelet bygger 

delvis på Krarups (2013) instruktion för skapande av 2D-plattformsspel. En bana i spelet 

representeras av en 2D-matris av celler med olika egenskaper. Cellerna kan antingen vara ett 

block eller ett tomrum vilket bestämmer om spelets karaktärer kan röra sig på dem. Dessutom 

finns det på varje bana en cell som innehåller startpositionen för spelaren samt en cell som 

innehåller målet som spelaren skall nå. Spelet innehåller ett frö (seed) som bestämmer hur 

banan kommer att initialiseras, ifall inget frö specificeras så genereras ett frö utifrån 

systemtiden. I spelet finns även karaktärer som antingen är spelare eller fiender. Karaktärerna 

har samma storlek som en cell, påverkas av gravitation, kan röra sig åt höger och vänster samt 

kan hoppa. Fiendekaraktärerna är antingen rörliga karaktärer likt spelaren eller statiska spikar. 

De rörliga karaktärerna rör sig i ett bestämt mönster från deras startpositioner och hoppar 

automatiskt när de är intill en vägg. Spelarkaraktären tar in input från spelaren och rör sig 

utifrån denna input i samma begränsningar som andra karaktärer. Spelkaraktären har ett antal 

liv och om liven tar slut dör spelaren. Spelaren kan utföra ett så kallat ”superhopp” som låter 

spelaren hoppa mer än dubbelt så högt som vanligt, till kostnad av ett liv. En spelomgång är 

tänkt att innehålla fem olika banor med antingen samma parameterinställningar eller nya 

inställningar för varje bana som gradvis ökar svårighetsgraden. Efter att fem banor spelats får 

spelaren se sin statistik innehållande antal klarade banor samt antal kvarvarande liv.  

3.2 Implementerade algoritmer 

 

Spelet bygger på fyra underkategorier av PCG-algoritmer som tillsammans bygger upp ett så 

kallat algoritmpaket d.v.s. en implementation eller konfiguration av parametrar från följande 

kategorier: 

3.2.1 Generering av bana 

 

För att generera en bana krävs först att cellerna i 2D-matrisen på något sätt initialiseras som 

ifyllda eller tomma. Spelet innehåller två algoritmer för att utföra denna uppgift: Random 

Placement och Drunkard Walk.  

 

Random Placement börjar med tomma celler. Algoritmen itererar genom alla celler och 

utifrån fröet och förbestämda odds bestäms det om ett block ska placeras i cellen eller inte. 

Parameterinställningar för denna algoritm är oddsen för att ett block ska placeras. 

Pseudokoden för Random Placement algoritmen är följande:  
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RANDOMPLACEMENT(width, height, setting) 
1  FC = setting.FillChance 
2  INITIALIZE Map(width,height) 
3  for each width 
4     for each height 
5        if rnd < FC 
6          Map[width,height] = FILLED 
7        else 
8          Map[width,height] = EMPTY 
9  return Map 

 

Den implementation av Drunkard Walk som vi har infört börjar med en matris fylld med 

block. Från fasta startpositioner placeras flera ”Walkers” ut som rör sig slumpmässigt inom 

matrisen, och varje besökt cell blir en tom cell. Det går även att modifiera vikterna åt vilket 

håll de rör sig. Parameterinställningar för denna algoritm är vikterna för de olika riktningarna, 

antalet walkers, distansen de går och distansen mellan startpositionerna. Pseudokoden för 

Drunkard Walk är följande:  

 
DRUNKARDWALK(width, height, setting) 
1  Stp = setting.Steps 
2  Wlkr = setting.Walkers 
3  Dir = setting.Directions 
4  INITIALIZE Map[width,height] 
5  FILL Map[width,height] 
6  for each Wlkr 
7     for each Stp     
8        sX = CLAMP(sX, 0, width) 
9        sY = CLAMP(sY, 0, height 
10        for each Dir 
11          if rnd < Dir.Chance 
12       Map[sX,sY] = EMPTY 
13  return Map 

 

3.2.2 Förfining av nivå 

 

De ovanstående algoritmerna skapar endast en grov layout som inte lämpar sig för en 

spelnivå. Banan måste nu förfinas för att en spelare skall kunna röra sig på den.  

 

Cellular Automata itererar genom varje cell i matrisen och ändrar värdet på cellen utifrån hur 

cellens grannar ser ut. Om fler än ett förbestämt antal grannceller är ifyllda kommer även 

denna cell fyllas i. Om färre än det bestämda antalet grannceller är ifyllda kommer cellen att 

tömmas. Parameterinställningarna är antalet iterationer som algoritmen skall köras, huruvida 

ändringen av banan sker under inläsningen av banan eller om en kopia av banan ändras efter 

att den lästs in helt, samt hur många grannar som måste vara ifyllda för att en cell skall bli 

ifylld. Pseudokoden för Cellular Automata är följande:  
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CELLULARAUTOMATA(width, height, setting) 
1  Iter = setting.Iterations 
2  for each Iter 
3     for each width 
4  for each height 
5   walls = GETSUROUNDINGWALLS(width, height) 
6   if walls < setting.MaxWalls 
7     Map[width, height] = EMPTY 
8   if walls > setting.MaxWalls 
9     Map[width, height] = FILLED 
10  return Map 

 

 
Figur 1 Exempel på hur en nivå ser ut innan förfiningsalgoritmen har körts 

 

 
Figur 2 Exempel på hur en nivå ser ut efter förfiningsalgoritmen Cellular Automata har körts 

3.2.3 Placering av start- och målpositioner 

 

För att placera ut startpositionen för spelaren används en algoritm som hittar det första tomma 

blocket på X-axeln i 2D-matrisen. Detta görs genom att stega igenom alla block från 

koordinaterna X-min och Y-max i matrisen tills ett tomt block hittas.  

 

När en giltig startposition har genererats skapas en mål-cell. Detta görs genom att placera ut 

målet på det sista tomma blocket på X-axeln. Om målet inte ligger precis ovanpå ett ifyllt 

block flyttas det ner tills det nuddar ett ifyllt block.  

 

För att kontrollera att målet faktiskt går att nå från starten används en pathfinding-algoritm 

skapad av Husse (2010) som i sin tur bygger på Franco (2006) A-star implementation. En 

djupare beskrivning av denna algoritm går att se under rubrik 3.2.6 i rapporten. Denna 

algoritm undersöker om det finns en väg av celler från startcellen till målcellen. Om ingen väg 

hittas genereras en ny målcell genom att flytta cellen ett steg närmare startcellen. Denna 

kontroll körs ett fördefinierat antal gånger och om den aldrig hittar en giltig väg genereras en 

helt ny bana utifrån det frö som angivits. 
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De parametrar som går att modifiera hos denna algoritm är hur många steg som målet flyttas 

innan en ny bana skapas, vart startpositionen för spelaren skall vara i matrisen samt ifall målet 

skall vara på marken eller i luften. Nedan följer pseudokod för hur start och målpositionerna 

genereras: 

 
STARTANDGOALPLACEMENT(setting) 
1  Map[width, height] = GETMAP() 
2  for each width 
3     for each height 
4       if Map[width, height] = EMPTY 
5   Map[width, height] = START 
6  for each REVERSE(width) 
7    for each REVERSE(height) 
8      if Map[width, height] = EMPTY 
9  Map[width, height] = GOAL 
10 TESTSOLVEABLE(START, GOAL) 
11 return START, GOAL 

 

3.2.4 Placering av fiender och bottenlösa hål 

 

Till sist placeras ett antal fiender ut på banan. Fiendernas positioner väljs helt slumpmässigt ut 

men måste uppfylla ett antal krav. Fiender får inte placeras inom tre celler från spelaren, 

fiender får inte placeras i samma block som en annan fiende, fiender får inte placeras i en 

ifylld cell. Om något av dessa krav inte uppfylls genereras en ny startposition för fienden. 

Fiender kan antingen vara statiska eller rörliga. Efter att fienderna genererats placeras ett antal 

hål ut på banan. Hålen placeras slumpmässigt ut på banan utifrån två kriterium: hålen måste 

vara minst en cell ifrån varandra och hål kan bara placeras vid ett visst djup. 

 

De parametrar som kan ändras för denna algoritm är antalet fiender som placeras ut samt hur 

långt fiendernas startpositioner måste vara från varandra. Hålplaceringens parameter är hur 

många celler från banans botten marken som krävs för att ett hål skall kunna skapas. 

Pseudokoden för att generera fiender är följande:  

 
ENEMYPLACEMENENT(setting) 
1  E = setting.EnemiesCount 
2  Chance = setting.EnemyTypeChance 
3  for each E 
4    if randomValue < Chance  
5       E = STATICENEMY() 
6    E = MOBILEENEMY() 
7    SpawnPoint = GENERATERANDOMPOINT() 
8    if SpawnPoint != setting.PlayerSpawnPoint 
9      PLACEENEMY(E, SpawnPoint, Map) 

 

Pseudokoden för att generera bottenlösa hål följer nedan:  
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PITFALLPLACEMENT(setting) 
1  PF = setting.NumberOfPitfalls 
2  Positions[width, height] 
3 for each width 
4    for each height 
5       if ALLOWEDPOSITION(Map[width, height]) 
6          Positions[width, height] = ALLOWED 
7 for each PE 
8    RandomPosition = RANDOMINDEX(Positions.ALLOWED)  
9    PLACEPITFALL(RandomPosition) 

 

3.2.5 Ökning av svårighetsgrad 

 

Ett system som ökar svårighetsgraden utifrån hur väl spelaren presterar under tidigare nivå. 

Om en spelare avslutar en bana med två eller fler återstående liv aktiveras systemet och ändrar 

vissa specifika inställningar för att öka svårighetsgraden. Vilka inställningar som ändras beror 

på parametern IncrementChance. Denna parameter är beroende på spelets seed, detta innebär 

att ett förbestämt seed alltid kommer att öka svårighetsgraden på samma sätt. Detta system har 

möjligheten att ändra: antalet bottenlösa hål, bredden samt djupet på hålen och antalet fiender. 

Pseudokoden för ökningen av svårighetsgrad är följande:  

 
INCREASEDIFFICULTY(setting) 
1  IV = setting.IncrementableValue 
2  for each IV 
3     if randomValue < setting.IncrementChance 
4 IV++ 

 

3.2.6 Verifiering av spelbarhet 

För att verifiera att den genererade nivån var möjlig att klara av användes en pathfinding-

algoritm, A*, som letade efter en väg mellan start och mål. Ifall algoritmen inte hittade en väg 

genererades en ny nivå och pathfinding-algoritmen försökte igen. Russel och Norvig (2009) 

påstår att algoritmen är väldigt effektiv och expanderar det minsta möjliga antalet noder för 

sin heuristik, och därför valdes A* då verifiering är en tidskrävande process som behövde en 

så tidseffektiv algoritm som möjligt. Pseudokoden för verifiering är följande: 

 
TESTVALIDITY(setting, map) 
1  valid = RUNASTAR(map) 
2  while valid = false 
3     map = GENERATEMAP(settings) 
4     valid = RUNASTAR(map) 

 

3.2.7 Paketen 

 

En modell-klass innehållande alla ovan nämnda parametrar skapades. Denna modell innehöll 

bland annat hur många liv en spelare kan ha samt vilken algoritm som skall användas för 

generering av banan. Att ha en sådan modell underlättar arbetet för att snabbt kunna skapa 

olika banor med antingen fördefinierade inställningar eller möjligheten att ändra 

parameterinställningar innan en ny bana genereras.   
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4 Metod 
 

Denna studie innehåller två etapper av datainsamling. Till att börja med hölls ett antal 

intervjuer med ett antal utvalda informanter. Därefter utfördes ett speltest av ett egenutvecklat 

2D-plattformsspel för att samla in data med hjälp av en tillhörande enkätstudie.  

 

Innan datainsamlingen påbörjades valdes tre målgrupper av testspelare ut för studiens 

genomförande: folk som spelar datorspel dagligen, folk som spelar ibland, samt folk som 

aldrig eller mycket sällan spelar spel. Något som kunde hjälpa till att hitta målgrupperna var 

respondenternas utbildning. Därför samlades även denna data in för att kunna få svar med mer 

variation hos målgrupperna. En hypotes om att samma algoritmpaket skulle vara populära hos 

folk med samma utbildning skapades. 

 

Intervjuerna hölls med det som Robson (2016) kallar semi-structured interviews(semi-

strukturerade intervjuer) vilket innebär att ett antal fördefinierade punkter tas upp under 

intervjun, men inga specifika frågor är förbestämda. Detta gör att intervjun inte har ett 

förbestämt upplägg och kan se olika ut från respondent till respondent beroende på vad de 

svarar. De punkter som tog upp var bland annat: tidigare erfarenhet av 2D-plattformspel, vad 

gjorde andra 2D-plattformsspel roliga, vad som gjorde dem mindre roliga, hur viktigt är det 

att spelutvecklaren lägger ner mycket tid på designen samt ifall de trodde att en dator kan 

skapa ett lika bra spel som en mänsklig designer.  

 

För att samla in enkätdatan spelade testspelare från de tre målgrupperna först ett antal banor 

skapade av olika PCG-algoritmpaket i spelet. Därefter svarade de på en enkät med frågor 

kring vad de tyckte om banorna. Enkäten innehöll dessutom frågor om 2D-plattformsspel i 

allmänhet samt vad spelarna tyckte om vårt spel i relation till dessa frågor. Enkäten bestod av 

12 kryssfrågor samt två fritextfrågor där respondenterna fick kryssa i den ruta de tyckte 

stämde överens bäst med frågan på en skala 1 - 3. Denna form av blandad datainsamling 

valdes eftersom studien har en tidsbegränsning som inte tillåter utförandet av djupare 

intervjuer med alla testspelare. Alla intervjuer spelades in och transkriberades för att 

underlätta analysen av den insamlade datan. För att analysera datan som samlades in i 

intervjuerna användes delar av metoden som Robson (2016) kallar thematic coding approach 

(tematisk kodning). Analysen av enkätdatan gjordes genom att dela upp alla svar i 

delkategorier och sedan leta efter samband och trender i svaren i varje delkategori.  

 

Då både intervjuerna och enkätstudien innehåller människor behöver självklart etiska 

betänkligheter tas i åtanke. Alla intervjuade informanter är helt anonyma och likaså alla 

enkätens respondenter. Alla medverkande har innan de deltagit i studien givit oss sitt muntliga 

medgivande och har vetat om sin rättighet att inte medverka. Alla medverkande har fått reda 

på vad det är för sorts data som samlas in och vad datan ämnas användas till.  

 

Vi hoppas att intervjuernas resultat hjälper oss att besvara den första delen av 

forskningsfrågan: Vilka element krävs i ett 2D-plattformsspel för att spelare skall tycka om 

spelet? Dessutom hoppas vi att enkätens resultat hjälper oss att besvara den andra delen av 

forskningsfrågan: Samt vilka undersökta PCG-algoritmer och parameterinställningar lämpar 

sig för att skapa ett spel som uppfyller dessa önskemål? 
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5 Metodtillämpning 
 

Samtidigt som designen och implementationen av spelet påbörjades, tillfrågades två 

informanter från varje målgrupp att delta i en intervju om deras spelvanor, erfarenheter och 

åsikter kring spelgenren 2D-plattformsspel. Spelets uppbyggnad och funktioner beskrivs 

djupare i studiens Teorikapitel. Intervjuerna har främst skett på campus för Högskolan i 

Borås. Denna plats valdes eftersom det rör sig mycket studenter med olika former av 

utbildningar där. Intervjuerna hölls med metoden semi-structured interviews, som innebär att 

intervjun inte hade en förbestämd riktning. Ett antal punkter togs upp under varje intervju, 

men beroende på vad informanterna svarat om punkterna kunde olika frågor ställas under 

varje intervju.  

 

För att analysera den insamlade datan från intervjuerna transkriberades alla intervjuer och 

analyserades sedan med tematisk kodning. Alla transkriberade intervjuer går att hitta i 

Appendix 1. 

 

Vi hittade frågor och svar som dök upp i alla eller flera av intervjuerna och grupperade svaren 

efter ämnen. Därefter letade vi efter de mest frekventa svaren och antog att dessa svar stämde 

mest överens med informanternas målgrupps åsikter kring ämnet. Vi försökte hitta liknande 

åsikter hos informanter ur samma målgrupp men även likheter och skillnader mellan 

informanter ur olika målgrupper.  

 

Utifrån svaren som samlats in under dessa intervjuer skapades sedan ett tiotal enkätfrågor som 

alla testspelare skulle få svara på i samband med speltestet. Enkäten designades i 

ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word (2013). För att inte låta enkäten ta för mycket tid 

innehöll den endast drygt ett dussin frågor som fick plats på ett A4-papper. Enkätens i sin 

helhet hittas i Appendix 2. Enkätens första frågor baserades dels av samma frågor och de svar 

vi fick under de inledande intervjuerna men mer inriktat mot vårt specifika spel istället för 

2D-plattformsspel överlag. Sedan fanns det även tre frågor som ställdes i den tidigare studien 

av Reis, Lelis och Gal (2015) kring spelets nöje, estetiskt tilltalande nivåer och 

svårighetsgrad. Slutligen ställdes två frågor där respondenterna fick svara med egna ord. 

Dessa frågor hade vi även ställt till alla informanter i de tidigare intervjuerna: ”Tycker du att 

det är viktigt att en spelutvecklare lägger ner mycket tid på att designa en nivå?” och ”Tror du 

att en dator kan göra ett lika bra spelnivåer som en människa?”.  

 

Analysen av all data som samlats in med enkäterna genomfördes dela in alla svar utefter 

spelat algoritmpaket och målgrupp. Spelarnas totala poäng analyserades för att se om det 

påverkade hur de svarade på frågorna. Dessutom undersöktes det om en relation mellan 

målgrupp och utbildning kunde hittas.  

 

Speltesten hölls främst på samma plats som intervjuerna, så att testspelare från de tre specifika 

målgrupperna enkelt skulle kunna hittas. Dessa målgrupper valdes för att få en större 

mångfald på svaren, då olika sorters spelare kan ha olika åsikter om vad som gör ett spel 

underhållande, och för att se ifall några algoritmpaket lämpade sig bättre för specifika 

målgrupper. Testspelarna fick testa ett algoritmpaket utifrån de förbestämda paket vi skapat. 

Målet var att få samma mängd testspelare för varje paket.  
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Varje speltestare fick testa ett av de tre olika algoritmpaketen. Spelaren fick spela fem nivåer 

genererade av det valda algoritmpaketet med ett slumpmässigt valt seed. Varje nivå gav 

spelaren tre liv där nivåns slut gav spelaren ett poäng per återstående liv, och man kunde 

maximalt få 15 poäng efter fem nivåer. Spelets svårighetsnivå ökade om spelaren fick mer än 

två poäng efter att de klarat en nivå. Efter att spelarna spelat klart fick de fylla i enkäten och 

spelarnas poäng loggades. 

 

Spelet innehöll en beskrivning av kontrollerna som gick att nå från huvudmenyn, men vi 

fanns även tillgängliga på plats för att förklara otydligheter ifall testspelarna fann något oklart. 

Detta var för att alla som testade spelet skulle ha samma förutsättningar. 

 

De möjliga inställningarna för de olika algoritmpaketen går att se i Figur 1.   

 

 
Figur 3 möjliga inställningar för algoritmpaket 

 

De olika attributen bestämmer följande inställningar för genereringen av nivåer: 

 

DrunkardDirections: Vikterna som bestämmer sannolikheterna att en ”walker” i 

DrunkardWalk-algoritmen skall gå åt en viss riktning.   

DistanceBetweenEnemies: Antalet pixlar som den ena fienden flyttas om två fiender startar 

på samma position.  

DistanceBetweenWalks: Antalet vertikala block mellan varje ”walker” i DrunkardWalk-

algoritmen.  

EnemiesCanJump: Bestämmer om fiender kan hoppa eller inte.  

EnemyCount: Sammanlagda antalet fiender och spikar som skapas vid banans generering. 

GoalOnGround: Bestämmer om mål-positionen måste vara på marken eller inte.  

IncrementChance: Den procentuella chansen att inställningarna ökar då svårighetsgraden 

ökar.  

IncrementDifficulty: Bestämmer om svårighetsgraden skall ökas då spelaren får mer än 2 

poäng på en bana. Påverkar EnemyCount, NumberOfPitfalls, PitfallMaxHeight, och 

PitfallWidth. 
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IterationsOfSmoothmap: Antalet iterationer som MapCleanup-algoritmen körs.  

MapGeneratorType: Vilken algoritm som används för att generera banan, kan antingen vara 

RandomPlacemnt eller DrunkardWalk.  

NumberOfNeighborCells: Antalet celler som krävs för att en cell skall bli ifylld eller inte i 

Cellular Automata-algoritmen. 

NumberOfPitfalls: Antalet bottenlösa hål i en nivå. 

NumberOfSteps: Antalet steg en ”Walker” tar i DrunkardWalk-algoritmen. 

NumberOfWalks: Antalet ”Walkers” i DrunkardWalk-algoritmen. 

PitfallMaxHeight: Antalet block ett bottenlöst hål kan sträcka sig i höjd. 

PitfallWidth: Antalet block ett bottenlöst hål sträcker sig i bredden. 

PlayerLives: Antalet liv en spelare börjar med i varje nivå. 

RandomFillPercent: Chansen att ett tomt block fylls i, i RandomPlacement-algoritmen. 

Seed: Det frö som används vid alla slumpmässiga val. Ifall det är tomt så skapas ett seed 

utifrån tiden när spelet startar. 

StartPositionForWalkers: Positionen för den första ”Walkern” i DrunkardWalk-algoritmen, 

senare ”Walkers” position bestäms av DistanceBetweenWalks. 

StaticEnemyChance: Oddsen att en fiende blir rörlig eller statiska spikar. 

UseCopy: Bestämmer om huruvida ändringen av banan sker under inläsningen eller om en 

kopia av banan ändras efter att den lästs in helt i CellularAutomata-algoritmen. 
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Paket 1 hade som mål att skapa mer organiska nivåer som simulerade grottor, vi valde att 

endast ha ett fåtal fiender. Nivåerna hade många mjuka former. Se bilden i Figur 2.  

 

Algoritmpaket 1 hade följande inställningar:  

 

Seed  

IncrementChance 66 

IncrementDifficulty true 

EnemyCount 2 

DistanceBetweenEnemies 10 

EnemiesCanJump true 

StaticEnemyChance 30 

GoalOnGround true 

UseCopy true 

IterationsOfSmoothMap 2 

NumberOfNeighborCells 4 

MapgeneratorType DrunkardWalk 

DistanceBetweenWalks 5 

NumberOfSteps 250 

NumberOfWalks 5 

DrunkardDirections 20,20,20,40 

StartPositionForWalkers (0,0) 

RandomFillPercent 45 

PlayerLives 3 

NumberOfPitfalls 0 

PitfallMaxHeight 6 

PitfallMaxWidth 2 

 
 

 

 
Figur 4: Exempel på hur nivåer ser ut i Algoritmpaket 1 
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Paket 2 använde en annan algoritm för att generera den generella layouten, vilket gav mer 

slumpmässiga nivåer istället för de tunnelliknande nivåerna från paket 1. Paket 2 

karaktäriserades av många mindre hängande plattformar och ofta väldigt kantiga strukturer. 

Vi ökade även antalet fiender. Se bilden i Figur 3.  

 

Algoritmpaket 2 hade följande inställningar:  

Seed  

IncrementChance 50 

IncrementDifficulty true 

EnemyCount 4 

DistanceBetweenEnemies 10 

EnemiesCanJump true 

StaticEnemyChance 60 

GoalOnGround true 

UseCopy true 

IterationsOfSmoothMap 2 

NumberOfNeighborCells 4 

MapgeneratorType RandomPlacement 

DistanceBetweenWalks 5 

NumberOfSteps 250 

NumberOfWalks 5 

DrunkardDirections 20,20,20,40 

StartPositionForWalkers (0,0) 

RandomFillPercent 45 

PlayerLives 3 

NumberOfPitfalls 0 

PitfallMaxHeight 6 

PitfallMaxWidth 2 

 

 

 

 
Figur 5: Exempel på hur nivåer ser ut i Algoritmpaket 2 
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Paket 3 använde samma grundläggande nivå-genererings algoritm som paket 1, men 

kännetecknades av en total avsaknad av rörliga fiender där tunnlarna istället blockerades av 

många fler spikar och bottenlösa hål. Se bilden i Figur 4.  

 

Algoritmpaket 3 hade följande inställningar:  

Seed  

IncrementChance 75 

IncrementDifficulty true 

EnemyCount 2 

DistanceBetweenEnemies 10 

EnemiesCanJump true 

StaticEnemyChance 100 

GoalOnGround true 

UseCopy true 

IterationsOfSmoothMap 2 

NumberOfNeighborCells 4 

MapgeneratorType DrunkardWalk 

DistanceBetweenWalks 5 

NumberOfSteps 250 

NumberOfWalks 5 

DrunkardDirections 20,20,20,40 

StartPositionForWalkers (0,0) 

RandomFillPercent 45 

PlayerLives 3 

NumberOfPitfalls 2 

PitfallMaxHeight 7 

PitfallMaxWidth 2 

 
 
 

 

 
Figur 6: Exempel på hur nivåer ser ut i algoritmpaket 3 
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6 Resultat 
 

Två etapper av datainsamling har skett under studiens gång och resultaten för dem kommer att 

redogöras i detta kapitel. 

 

6.1 Intervjuer 

 

Studien innehöll sex stycken intervjuer med informanter från varje tidigare nämnd målgrupp; 

tre informanter tillhörde målgruppen som spelade dagligen, två informanter spelade sällan och 

en informant spelade aldrig datorspel. 

 

Alla informanter fick frågan vad de tycker gör ett spel kul, och alla svarade att de tyckte om 

att bli utmanade i spelen. Tre av respondenterna tyckte att det var viktigt att spelet blev 

svårare ju mer man spelade spelet. Alla fick också frågan vad de tycker gör ett spel mindre 

roligt, hälften av dem tog upp svårighetsgraden som ett exempel, två tyckte inte om det när ett 

spel blev för svårt, och den tredje tyckte inte om det när det blev för enkelt. Andra svar var: 

reklam i spelet, att spelet blir för verklighetstroget till kostnad av spelglädje, och enformiga 

nivåer. Vid frågan på hur de ville bli utmanade i spel svarade målgruppen som spelar ofta: att 

det beror på spelets mål, de gillade både precision och att slåss mot fiender. De tyckte att det 

var viktigt att spelet var konsekvent och att resultatet inte styrdes av slumpen. Målgruppen 

som spelade sällan och målgruppen som aldrig spelade tyckte däremot om när spelet blev 

svårare med tiden. 

Ingen av informanterna tyckte att bra grafik var en viktig faktor för spelupplevelsen i ett 2D-

spel, dock så svarade vissa att en unik och intressant stil kunde förbättra upplevelsen.  

De informanter som fick frågan om de föredrog långa eller korta nivåer svarade att de berodde 

på vilken form av spel, alla tyckte dock längden på banorna inte behövde vara samma för 

varje bana.  

När informanterna blev tillfrågade om de tyckte att det var viktigt för spelutvecklaren att 

lägga ner mycket tid på att designa banorna svarade majoritet av dem att det inte var tiden 

som lagts på designen som spelade roll utan helheten som gjorde spelet bättre. Den avslutande 

frågan, ifall de tillfrågade trodde att en dator skulle kunna skapa en lika bra nivå som en 

mänsklig designer, hade dessa svar från målgruppen som spelade ofta: så länge datorn och 

människan har samma förutsättningar kan de göra lika bra banor men datorn saknar den 

mänskliga känslan och kan inte uppnå samma resultat. Målgruppen som spelade sällan trodde 

inte att en dator skulle kunna göra lika bra banor som en människa. Målgruppen som aldrig 

spelade spel trodde garanterat att en dator skulle kunna skapa lika bra banor som en mänsklig 

designer.  
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6.2 Presentation av insamlad enkätdata 

 

Här presenteras den insamlade datan, dessutom presenteras enkätens alla frågor. Enkäten 

innehöll följande frågor: 

 

Fråga 1: Längden på banorna 

Fråga 2: Ökningen av svårighetsgrad  

Fråga 3: Variationen mellan nivåerna  

Fråga 4: Fördelningen mellan fiender och spikar  

Fråga 5: Fiendernas påverkan på spelupplevelsen  

Fråga 6: Utmaningen att nå målet  

Fråga 7: Mängden hål 

Fråga 8: Poängsystemet som motivationskälla 

Fråga 9: Enkelhet i inlärning 

Fråga 10: Nöje i hela spelupplevelsen 

Fråga 11: Estetiskt tilltalande layout 

Fråga 12: Svårighetsgraden i allmänhet 

Fråga 13: Är det viktigt att spelutvecklaren lägger ner mycket tid på designen? 

Fråga 14: Kan en dator göra lika bra nivåer som en människa  

 

Tabell 1: Alla frågor i enkäten. 

 

Nedan presenteras de tabeller och grafer som används för att visualisera resultaten av de olika 

frågorna i enkäten. Den insamlade råa datan går att hitta i Appendix 3. Enkätfrågorna 1 – 12 

presenteras som en tabell i Figur 5 där frekvensen av varje svar, 1-3, redovisas fördelat på 

paket och målgrupp. Dessutom presenteras även en graf med fördelningen av utbildning hos 

alla respondenter, samt en graf med fördelningen av de tre målgrupperna hos alla 

respondenter. Det presenteras även en graf med antalet poäng alla respondenter fått under 

deras speltest. Stapeldiagram valdes eftersom som dessa är bra på att representera oberoende 

värden medan cirkeldiagram utmärker sig med egenskapen att visa andelar av en helhet. Till 

sist presenteras tre liggande stapeldiagram som visar svaren på enkätens sista två frågor 

indelat i de tre målgrupperna samt fördelningen av målgrupperna för varje algoritmpaket.  
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Poäng 

 

Fråga 
1 

Fråga 
2 

Fråga 
3 

 Fråga 
4 

Fråga 
5 

Fråga 
6 

Fråga 
7 

Fråga 
8 

Fråga 
9 

Fråga 
10 

Fråga 
11 

Fråga 
12 

Paket 1 Aldrig 1P 0 0 1  0 0 0 0 0 0 0 1 0 

  

2P 1 0 0  1 0 1 1 1 0 1 0 1 

  

3P 0 1 0  0 1 0 0 0 1 0 0 0 

Paket 1 Ofta 1P 2 2 2  2 1 1 1 1 2 1 1 0 

  

2P 3 3 2  3 2 0 2 2 1 2 3 5 

  

3P 0 0 1  0 2 4 2 2 2 2 1 0 

Paket 1 Sällan 1P 2 0 0  1 1 1 2 0 1 0 1 1 

  

2P 2 4 3  2 1 2 1 3 0 2 2 3 

  

3P 0 0 1  1 2 1 1 1 3 2 1 0 

Paket 2 Aldrig 1P 0 1 0  0 0 0 1 1 0 1 1 0 

  

2P 3 0 2  2 2 2 2 2 3 1 2 2 

  

3P 0 2 1  1 1 1 0 0 0 1 0 1 

Paket 2 Ofta 1P 0 2 1  0 1 0 1 1 0 0 0 0 

  

2P 4 2 2  3 0 2 2 2 1 1 1 4 

  

3P 1 1 2  2 4 3 2 2 4 4 4 1 

Paket 2 Sällan 1P 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

2P 1 1 1  0 1 1 0 1 0 1 1 0 

  

3P 0 0 0  1 0 0 1 0 1 0 0 1 

Paket 3 Aldrig 1P 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

2P 1 0 1  1 1 0 1 0 0 0 1 1 

  

3P 0 1 0  0 0 1 0 1 1 1 0 0 

Paket 3 Ofta 1P 1 1 0  2 1 0 1 0 0 0 1 0 

  

2P 4 3 3  1 1 1 2 2 1 3 3 4 

  

3P 0 1 2  1 2 4 2 3 4 2 1 1 

Paket 3 Sällan 1P 1 0 1  0 1 0 0 2 0 0 1 0 

  

2P 3 4 2  2 0 3 2 1 1 1 3 4 

  

3P 0 0 1  1 2 1 2 1 3 3 0 0 
Tabell 2: Frekvens av varje svar på enkätfrågorna 1-12, indelat i paket och målgrupper. 
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Figur 7: Utbildningen för alla respondenter 

 

 

 

 

 
Figur 8: Andelar av de olika målgrupperna hos respondenterna. 
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Figur 9: Spelarnas genomsnittliga highscore för varje algoritmpaket samt det totala medelvärdet av alla 

spelares highscore. 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 10: Fördelning av svar på fråga 13 ”Är det viktigt att spelutvecklaren lägger ner mycket tid på 

designen”. 
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Figur 11: Fördelning av svar på fråga 13, ”Är det viktigt att spelutvecklaren lägger ner mycket tid på 

designen”, indelat i de tre målgrupperna 

 

 

 

 
Figur 12: Fördelning av svar på fråga 14, ”Tror du att en dator kan skapa lika bra nivåer som en 

människa?”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 22 - 

 
Figur 13: Fördelning av svar på fråga 14, ”Kan en dator göra lika bra nivåer som en människa?”, indelat 

i de tre målgrupperna 

 

 

 

 
Figur 14: Antalet respondenter från varje utbildning indelat i målgrupper 
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7 Analys av resultat 
 

Detta kapitel innehåller en analys av all data som samlats in under studiens gång samt en 

beskrivning av hur datan som samlats in under den inledande intervjufasen påverkade spelets 

utveckling innan enkätstudien och de resterande speltesterna påbörjades.  

 

7.1 Analys av intervju-resultat. 

 

Ett frekvent svar bland de intervjuade var att svårighetsgraden bör ökas under spelets gång. 

Därför valde vi att implementera ett system som ökar svårighetsgraden i takt med spelarens 

färdigheter i spelet. Eftersom informanterna svarade att ett spel som är för svårt minskar 

spelglädjen så gjordes valet att endast öka svårighetsgraden då spelaren gjorde bra ifrån sig 

under en nivå istället för att konstant öka svårighetsgraden med tiden. Detta gjorde så att om 

spelaren hade svårigheter med den initiala svårighetsgraden så skulle den inte öka förrän 

spelaren var redo att spela svårare nivåer.  

 

En annan punkt som uppmärksammades var att informanterna inte tyckte att det var viktigt 

med bra grafik. Därför gjordes valet att inte fokusera på att även generera texturer med hjälp 

av PCG, så som det gjordes i spel från 1980-talet.  

 

På frågan där informanterna fick svara på vad som förstörde spelglädjen sades det att 

enformiga nivåer kunde vara tråkiga. Själva målet med att använda PCG för att skapa banor är 

just för att undvika detta.  
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7.2 Analys av enkät-data 

 

I Figur 8, tabellen med fördelningen mellan de tre målgrupperna: spelar ofta, spelar sällan och 

spelar aldrig, går det att utläsa att målgruppen som spelar ofta uppgör drygt hälften av alla 

respondenter. I Figur 7 kan vi avläsa att fler än två tredjedelar av alla respondenter läser 

utbildningar riktade mot informatik, där datorer används till en stor del. Därifrån kan man 

anta att de är mer bekanta med datorer och datorspel än respondenter med andra utbildningar.  

Detta styrker vi med Figur 14 som visar relationen mellan utbildning och indelning i 

målgrupp. Vi kan se att drygt 14/15 av alla i målgruppen som spelar ofta läser en utbildning 

med inriktning mot informatik.  

 

 
Figur 15: Fördelning av spelare från varje målgrupp som spelade varje algoritmpaket.  

 

 

Spelarnas genomsnittliga highscore i de tre algoritmpaketen skiljer sig inte så mycket mellan 

de tre målgrupperna. Dock kan vi i Figur 9 se att algoritmpaket 1 hade det högsta 

genomsnittliga highscore och att algoritmpaket 2 hade de lägsta genomsnittliga highscore. 

Poängen visar på detta vis en antydan till svårighetsgraden mellan de olika paketens nivåer, 

där paket 2 skapade svårare nivåer än de andra, och detta backas upp av svaren på fråga 12 

”Svårighetsgraden i allmänhet”; detta kan ses i Tabell 2 där algoritmpaket 2 har fått högst 

frekvens av svar att spelet var för svårt. Vi kan dock se i Figur 15 ovan att paket 2 hade en 

större andel av testspelare från målgruppen som aldrig spelar gentemot de två andra 

algoritmpaketen.  

 

Som vi kan utläsa ur Tabell 2 har endast en respondent svarat att banorna var för långa. Vi 

kan då konstatera att detta endast är ett avvikande värde och att ungefär 3/4 av respondenterna 

tyckte att banornas längd var lagom. Svaren på fråga 2, ”Ökningen av svårighetsgrad”, visar 

att drygt 58 % tyckte att ökningen av svårighetsgraden endast var okej, dock kan detta bero på 

att många spelare fått låga poäng och aldrig upplevt att svårighetsgraden faktiskt ökat. Även 

fråga 3, ”Variationen mellan nivåerna” har ungefär samma svar som fråga 2, spelarna tycke 

att variationen mellan nivåerna var okej.  
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Resultaten från fråga 4 och 5, ”Fördelningen mellan fiender och spikar” samt ”Fiendernas 

påverkan på spelupplevelsen”, kan vara missvisande då algoritmpaket 3 inte innehöll några 

fiender utan endast spikar. Detta kan ha bidragit till att en del respondenter inte har svarat på 

frågan eller gett den ett lågt betyg. Dock finns de en del respondenter som ändå givit detta 

algoritmpaket ett högt betyg, detta kan bero på att de faktiskt föredrar spelet utan fiender. 

Respondenterna kan också ha tolkat frågan som att spikarna är fiender. Bortsett från 

algoritmpaket 3 tyckte dock ungefär hälften att fiendernas påverkan på spelupplevelsen var 

bra. I Figur 16 nedan kan vi se att en större andel av de som tillhör målgruppen spelar ofta 

tycker att fienderna påverkar spelupplevelsen till det bättre gentemot de andra två 

målgrupperna. Vi kan också se att bland de i målgruppen som aldrig spelar så fanns det ingen 

som tyckte att fienderna hade en negativ påverkan på spelupplevelsen.  

 

 
Figur 16: Svar på fråga 5 ”Fiendernas påverkan på spelupplevelsen” indelat i målgrupper.  

 

Svaren på fråga 6, ”Utmaningen att nå målet” visar att hälften av spelarna tyckte att 

utmaningen att nå målet var bra, hälften av spelarna tyckte att utmaningen var okej och endast 

två spelare tyckte inte om utmaningen att nå målet. Fråga 7, “Mängden hål” har på paket 3, 

där vi hade betydligt fler hål, fått högre poäng jämfört med på paket 1 och 2 där alla spelare 

inte kommit så långt att hål börjat genereras vilket kan ha påverkat deras svar.  

 

Även fråga 8, “Poängsystemet som motivationskälla” hade blandade svar men vi kan se, i 

Figur 17 nedan, att bland de som spelar ofta fanns det en större andel respondenter som 

motiverades starkt av poängsystemet jämfört med de som spelade sällan eller aldrig. Vid en 

närmare analys av relationen mellan spelarnas poäng och deras svar på fråga 5 och 8 hos 

målgruppen som spelar ofta kan vi i Figur 18 nedan se att det dock inte fanns något som tydde 

på att spelarna skulle tycka sämre om fienderna om de samtidigt tyckte att det var viktigt med 

poängräkningen.  
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Figur 17: Alla svar på fråga 8 ”Poängsystemet som motivationskälla”, grupperade efter målgrupp. 

 

 

 
Figur 18: Spelarnas poäng samt deras svar på fråga 5 och 8 hos målgruppen som spelar ofta. 
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På fråga 9, “Enkelhet i inlärning” svarade 19 spelare att det var väldigt enkelt att lära sig, men 

endast tre av spelarna svarade att det var svårt att lära sig. Resterande sju spelare svarade att 

det var en okej inlärningskurva. 

 

Fråga 10, “Nöje i hela spelupplevelsen” visar att hälften av spelarna fick stort nöje av 

spelupplevelsen, strax under hälften tyckte att spelupplevelsen var okej, och endast två spelare 

fann inget nöje med spelupplevelsen. På fråga 11, ”Estiskt tilltalande layout”, fick vi svaren 

att ungefär hälften av spelarena gav svaret ”okej” och resterade spelare svarade antingen ”bra” 

eller ”dåligt”. Dock kan vi jämföra denna fråga med de svar vi fått under intervjuerna där 

ingen informant tyckte att grafiken i ett spel spelar stor roll, därför kan vi förklara varför vi 

inte fått några starka åsikter. På fråga 12, ”Svårighetsgraden i allmänhet” svarade 83 % av 

respondenterna att spelet var lagom svårt. Endast en person tyckte att spelet var för lätt.  

 

De två sista frågorna, ”Tycker du att det är viktigt att en spelutvecklare lägger ner mycket tid 

på att designa en nivå?” och ”Tror du att en dator kan göra lika bra spelnivåer som en 

människa?” kan vi i Figur 11 och Figur 12 se att ungefär 4/5 av respondenterna tyckte att det 

var viktigt att utvecklaren lade ner mycket tid på designen av banorna, samt att drygt hälften 

av respondenterna trodde att en dator skulle klara av att skapa en lika bra nivå som en 

mänsklig utvecklare. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att de resultat som samlats in under denna studie visar att de 

som läser en utbildning med inriktning mot informatik spelar oftare än folk som läser andra 

utbildningar. De målgrupper som inte spelar ofta har gett mer varierade resultat i enkäterna, 

vilket vi kan koppla till vår hypotes att utbildning också påverkar spel-prefenser, då de som 

spelade ofta nästan exklusivt studerade informatik-relaterade ämnen, medan de andra 

målgrupperna var väldigt varierade i deras utbildning, som stämmer överens med de uniforma 

svaren från de som spelar ofta, och de varierade svaren från de som inte spelar ofta. Vi har 

upptäckt att det algoritmpaket som vi i studien kallar algoritmpaket 3 är det som målgruppen 

som spelar ofta tycker om mest. De som spelade sällan och de som aldrig spelade visade en 

preferens för paket 2, dock så var dessa grupper överrepresenterade i detta paket, vilket kan 

vara en förklaring till det resultatet. Vi har också sett att ingen av de undersökta målgrupperna 

tyckte att spelets grafik var något som påverkade hela spelupplevelsen särskilt mycket. 

Spelarna som spelade ofta fann att poäng var en bättre motivationskälla än vad de andra 

målgrupperna tyckte. 
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8 Diskussion  
 

Detta kapitel kommer att ta upp rapportens slutsats, diskutera hur vårt arbete skiljer sig från 

tidigare studier, diskutera våra metodval samt blicka framåt mot hur våra resultat kan 

användas i framtida studier.  

8.1 Slutsats 

 

Målet med denna studie var bland annat att hitta vilka element som krävs i ett 2D-

plattformsspel för att spelare skulle tycka att spelet var kul att spela. Vi har i studien 

undersökt tre olika algoritmpaket med olika former av spelelement och resultaten visar bland 

annat att spelare tycker om variation mellan olika former av fiender, en ökande svårighetsgrad 

samt varierande banor. Vi har också kommit fram till att del spelelement är mer populära hos 

specifika målgrupper. Exempelvis så tycker de som ofta spelar datorspel om att ha ett 

poängsystem som motiverar dem att spela bättre samtidigt som en större andel av dem tycker 

att fienderna höjer spelupplevelsen mer jämfört med speltestare från de andra målgrupperna. 

Sambandet vi hittade mellan utbildning och spelvana kan låta oss låta testpersoner med en 

informationsutbildning spela på algoritmpaket vilket andra som ofta spelar tyckte var kul, som 

i vårt fall algoritmpaket 3. Av de som aldrig spelade spel var det ingen som tyckte att 

fienderna var dåliga, jämfört med 1/5 av de spelare som spelar ofta, vi kan dock inte hitta 

något som tydde på att de som tyckte att poängsystemet var viktigt tyckte sämre om 

fienderna.  

 

Forskningsfrågan var:  

 

Vilka element krävs i ett 2D-plattformsspel för att spelare skall tycka om spelet? Samt 

vilka undersökta PCG-algoritmer och parameterinställningar lämpar sig för att skapa 

ett spel som uppfyller dessa önskemål? 

 

Med hjälp av intervjuerna så har vi kunnat få en bättre insikt i vilka element som spelare 

tycker om i ett 2D-plattformsspel; och även om antalet informanter var begränsat så har 

frågorna de svarat på och åsikterna de uttryckt varit väldigt relevanta för vår studie och gett 

insikt i hur åtminstone en del spelare tänker och resonerar kring de element som gör ett 2D-

plattformsspel roligt. De resultat vi samlat in under intervjuerna säger att spelare i alla 

målgrupper vill ha: variation mellan varje nivå samt ökande svårighetsgrad efter spelarens 

färdigheter. Målgruppen som spelade ofta sade här att de gärna vill ha en blandad utmaning 

med både precision och strid mot fiender vilket stämde väl överens med resultatet från 

enkätstudien där målgruppen som spelade ofta var mer positivt inställda till Algoritmpaket 3, 

det precisionsbaserade paketet. Samtidigt svarade de även på enkätens fråga 5, ”Fiendernas 

påverkan på spelupplevelsen”, att fienderna höjde spelupplevelsen mer än vad de andra 

målgrupperna tyckte.  

 

Den kvantitativa enkätstudien har varit mindre detaljerad med avseende till motivationen, 

tankarna och resonemanget bakom ett visst svar, men den har även varit mer specifikt 

utformat efter vårt spel vilket har gett oss data som grundar sig i konkreta skillnader mellan 

algoritmer; till skillnad från intervjuerna som krävde en del tolkning av potentiellt vaga och 

ospecifika svar så fick vi genom enkäterna svar på exakt vilka algoritmer och inställningar 

som gav spelarna störst nöje. De som spelade ofta motiverades mer av poängen som gavs från 

att klara mer komplexa plattformsutmaningar än att undvika fiender, och det var en större 
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andel från de som spelade ofta som var negativa till fiender än de som spelade sällan eller 

aldrig. Vi kan därför konstatera som svar på forsknings-frågans andra del att för spelare som 

spelar ofta så skall algoritmerna fokusera mer på att skapa intressanta och utmanade nivåer 

där utmaningen kommer från precisa hopp. Hos de andra målgrupperna finns det inte lika 

tydliga resultat att urskilja, men vi kan fortfarande se en trend mot variation.  

 

Om vi jämför våra svar på första delen av forskningsfrågan med vad Fullerton (2008) sade 

gjorde ett spel roligt kan vi se att påståendet om tävling som motivation kan matchas med vår 

analys av att poäng motiverar då det kan ses som en form av tävling mot andra spelare. 

Fullerton säger också att utmaning är en viktig del i spel vilket även vår studie kan verifiera 

alla som deltagit i vår studie har tyckt att det är viktigt med en ökande svårighetsgrad.  

 

 

8.2 Vad som skiljer vår studie från tidigare studier 

 

Skillnaden mellan det spel som utvecklats under denna studie och t.ex. Launchpad av Smith et 

al (2009) är att detta spel är helt självutvecklat vilket låter oss ändra i spelets mekanik och 

kod. I de andra studierna används spel av tredje part där författarna kanske inte har möjlighet 

att ändra i spelens grundläggande mekanik ifall de inte är open source. Vad som framkommer 

ur de andra studierna är IMB inte helt open source och vi har inte kunnat hitta källkoden till 

spelet.  

 

Rent spelmekaniskt skiljer även denna studies spel sig från Launchpad då Launchpad endast 

tillåter rörelse i en riktning. Detta spel låter spelaren röra sig helt fritt vilket leder till fler 

möjligheter för spelaren att klara banan och undvika fienderna.  

 

Vi har dock tagit lärdom av de två tidigare studiernas resultat och använt en del metoder ur 

dem i denna studie. Under enkätstudien frågar vi respondenterna om spelets: nöje, estetisk 

tilltalande samt spelets svårighetsgrad, samma frågor som ställdes även av Reils, Lelis och 

Gal (2015). Ur den andra studien av Smith, Treanor, Whitehead och Mateas (2009) tog vi i 

åtanke deras påpekan om så kallade ”triggers”, då vi implementerade vårt ”superhopp” som 

låter spelaren utföra ett hopp utan gravitation.  

 

  

8.3 Fördelar och nackdelar med valda metoder 

 

Robson (2016) tar upp en del åsikter om intervjuer som datainsamlingsmetod. Han menar 

bland annat att informanten i en intervju har möjligheten att gå in på djupet och enklare 

förklara sin åsikt i detalj jämfört med exempelvis en enkätfråga. Detta ger intervjuledaren en 

bättre inblick i informantens syn på ämnet och kan ge upphov till intressanta svar som kan 

vara utanför tidigare förväntade ramar. Nackdelarna som Robson tar upp med intervjustudier 

är bland annat att de är väldigt tidskrävande. Det är inte bara själva intervjun som tar mer tid 

än exempelvis ifyllandet av en enkät, men tiden det tar att samla in information inför 

intervjun. Samt tiden det tar att skapa frågor, såvida intervjun innehåller fördefinierade frågor. 

Det är inte bara intervjuledaren som påverkas av intervjuns tidsspann, om intervjun drar för 

mycket ut på tiden kan informanten påverkas negativt.  
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Fördelarna med en enkätstudie, enligt Robson (2016), är att det blir lättare att nå ut till en 

större grupp respondenter gentemot att hålla intervjuer givet ett begränsat tidsspann. Han 

menar också att datan som samlas in blir lättare att behandla och analysera, då datan är 

standardiserad. Till skillnad från mer personliga djupintervjuer där frågorna ställs av en 

person så garanterar enkäter att frågorna alltid formuleras på samma sätt, och svaren kommer 

in med samma format, såvida inte fritext tillåts. Datan som samlats in med enkäter i denna 

studie innehåller två frågor där respondenterna fått svara med fritext, men alla svar har 

analyserats för att avgöra om respondentens svar lutar mot ett mer binärt ja/nej svar för att 

förenkla ytterligare analys.  

  

Robson (2016) tar upp flera nackdelar med enkätstudier, bland annat risken att respondenterna 

inte svarar helt ärligt på frågorna p.g.a. exempelvis uttråkning, artighet eller viljan att se bättre 

ut. Han tar även upp risken att frågorna lätt blir vinklade eller partiska mot författarnas åsikter 

kring ämnet. En tredje nackdel är humöret och sinnesstämningen hos respondenten då den 

svarar på enkäten, är man trött och stressad finns risken att man inte fokuserar och svarar på 

ett annat sätt än man hade gjort när man är pigg och utvilad. 

  

Eftersom ett algoritmpaket innehåller över 20 ändringsbara parametrar innebär det att en 

otroligt stor mängd möjliga parameterinställningar existerar. Det innebär självklart också att 

denna studie inte skulle kunna hitta och testa alla möjliga permutationer av inställningar. 

Denna studie har som sagt endast testat 3 möjliga algoritmpaket, men det skulle mycket väl 

kunna framgå i framtida studier att andra, ännu icke undersökta, algoritmpaket innehåller 

bättre inställningar än de vi tagit upp i denna studie.  

 

Det fanns en del inställningar som aldrig ändrades mellan de olika algoritmpaketen. 

Endast ett paket använde RandomPlacement algoritmen, så inga alternativa inställningar 

kunde testas. DrunkardWalk (där det används) och Cellullar Automata var oförändrade i alla 

paket. Fiendernas beteende, EnemyCanJump, var den samma överallt. 

  

Ett alternativt paket vi hade velat testa var att behålla den mer precisionsinriktade fokusen i 

paket 3, men att generera nivåerna med RandomPlacement-algoritmen då den ofta skapade 

svävande plattformar vilket hade varit passande för ett plattformspel med fokus på precision. 

  

Nivåerna genererades slumpmässigt utifrån ett seed som var baserat på tiden när spelet 

startades, vilket betydde att alla testspelare fick spela olika nivåer. Detta beslut togs för att 

studien handlade om att testa algoritmerna, inte bara ett bra seed. Genom att generera nya 

nivåer så kunde vi få en bättre bild av den genomsnittliga nivån. Priset för detta var att 

testspelarna utsattes för olika erfarenheter och hade därför inte samma förutsättningar när de 

svarade på enkäterna. Detta var en avvägning vi fick göra för att testa hur det fungerar i 

verklighet. 

 

Koden är open-source, vilket betyder att vem som helst kan ladda ner spelet gratis och 

använda det för sin egen studie, och göra modifieringar ifall de vill. På grund av detta, 

tillsammans med det faktum att enkäten finns tillgänglig i Appendix 2, kan vem som helst 

upprepa studien. Speltester går att återskapa utan problem, och skulle en framtida forskare 

vilja utforma spelet efter intervjuer så är det också fullt möjligt.   

 

På grund av att vi inte använde samma seed för varje speltest så har det alltid funnits en risk 

att olika nivåer har sett alldeles för annorlunda ut mellan spelare, även när de var skapade med 

samma algoritmpaket, så att spelare med samma åsikter kan ha gett olika svar på enkäterna 
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för att deras nivåer skilde sig åt. Under implementationen så har vi strävat efter att ge varje 

algoritmpaket en distinkt typ av nivåer, men då nivåerna inte fick vara identiska har risken 

fortfarande existerat. Beslutet att konstant generera nya seed betyder även att datainsamlingen 

inte helt går att återskapa, men vi inkluderade funktionen att använda förutbestämda seeds 

ifall någon annan skulle vilja upprepa studien med större fokus på reliabilitet. 

 

De tre målgrupperna omfattar alla människor när det kommer till deras spelvanor. Det hade 

kunnat gå att dela upp dem i mindre och mer specifika grupper, till exempel vad för sorts 

spelgenrer de tycker om, men med den mängden respondenter och informanter vi har kunnat 

fråga så hade dessa del-grupper blivit allt för små för att kunna ge en definitiv bild av 

gruppernas genomsnittliga åsikter. I mån av tidsbrist, särskilt med tanke på att ett helt spel 

behövde implementeras, så har de tre valda målgrupperna uppfyllt forskningsarbetets mål och 

räckt till för att få resultat för relativt konkreta slutsatser. 

 

 

 

8.4 Framtida forskning 

 

Som kan ses ovan fanns det många svagheter i studien. Ifall mer data skulle behöva samlas in 

i en liknande studie så finns det en del förslag på ändringar; enkäter blev väldigt opersonliga i 

en studie som hade kunnat dra fördel av mer ingående beskrivningar, slumpmässiga nivåer 

gjorde att studien aldrig helt kan återskapas och det fanns potential till mycket större variation 

mellan nivåer även emellan endast tre algoritmpaket.  

 

Den data som har samlats in kan användas som grund till andra studier som utforskar vidare 

det som hittats i denna; exempelvis så antyder analysen att det finns en potentiell länk mellan 

utbildning och spel-prefenser, vilket hade kunnat utforskas i exempelvis en studie som riktar 

sig in på en specifik utbildning för att mäta hur uniforma studenternas spelvanor och prefenser 

är. En potentiell fråga som togs upp under studiens utveckling men som aldrig utforskades var 

att inkludera nivåer skapade av människor tillsammans med de procedurellt genererade 

nivåerna utan att tala om för testspelaren vilken som var vilken för att sedan låta dessa spelare 

gissa det på ett Turing-test liknande sätt. Detta hade troligtvis krävt mycket mer avancerade 

algoritmer än de som användes i denna studie men är definitivt ett intressant ämne för en 

senare studie som hade gett viktig data för frågan om huruvida datorer kan skapa lika bra 

nivåer som en människa ännu. 
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Appendix 1 

 
Intervju 1: Spelar ofta 

 
Hur ofta spelar du dator och tvspel? 
Ungefär 4 timmar om dagen. 
Är du en van spelare? 
Jag spelar “casual” men jag är “hardcore”. Är en van spelare. 
Hur familjär är du med spelgenren 2D-plattformspel? 
Inte så mycket. Spelade mycket flash-spel online när han var yngre.  
Vad tyckte du om dem? 
Ett bra tidsfördriv. 
VIlka aspekter i spelen tyckte du om? 
Jag vet inte. Vissa är charmiga. Musiken. Tempo/musik gör en stressad på ett bra sätt.  
Blev du utmanad av dessa spel? 
Ja. 
Tycker du att det är viktigt att man blir utmanad eller föredrar du ett enkelt spel där man inte 

blir utmanad? 
Det beror på om spelet har en story, då behöver det ej vara lika utmanande. Om det är som Super 

Mario behövs ingen story för det är så utmanande.  
Hur mycket tid vill du lägga ner för att lära dig ett spel? 
Max 30 minuter för ett spel i denna genre för att bli bra på det. Man skall lära sig kontrollerna 

omgående.  
Finns det något som gör att ett 2D-plattformsspel inte blir kul? 
När man dör. Men att det även är en del av utmaningen.  
Vad tycker du om horisontellt vs vertikalt? 
Gillar horisontellt. 
Hur stor vikt har grafiken och texturerna i ett 2D-spel? 
Det är trevligt, men i ett 2D-spel är det mer stilen t.ex. om det är “cartoony” som är viktigare än en fin 

och verklig grafik. Spel kan vara kul utan att ha fin grafik så länge de har en bra stil. Spel kan ha för 

bra grafik så att de förstör spelen. 
Tycker du att det är viktigt att speldesignern lägger ner mycket tid på att designa spel? 
För att hitta sin stil. 
Tror du att en dator kan göra ett lika bra spel som en mänsklig designer? 
Ja, om människan och datorn använder samma grafik så tror jag det. Datorn kan skapa lika bra banor 

som en människa.  
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Intervju 2: Spelar ofta 
Hur ofta spelar du dator och tvspel? 
Dagligen. 3 till 4 timmar omn dagen. 
Har du spelat några 2D-plattformsspel? 
Ja, super mario. Och säkert massa på internet. 
Vad tyckte du om dom? 
Jag gillar dem. 
Vad gör ett 2D-plattformsspel kul enligt dig? 
Det skall vara utmanande. Och man skall kunna bli bra på dem. 
Hur mycket tid kan du lägga ner för att bli bra på dem? 
Jag kan lägga ner väldigt mycket tid. 
Hur lång tid skall de ta att lära sig ett spel? 
Det skall gå ganska snabbt. Helst skall man ha en tutorial. Det skall inte ta mer än 10 minuter.  
Hur vill du att ett spel skall utmana dig? Skall det vara mer precision eller mer fiender? 
Testa reaktionsförmåga? 
Det är från spel till spel. VIssa spel är gjorda för precision andra är gjorda för att slåss mot fiender.  
Om ett spel innehåller både och? 
Jodå, det hade vart kul 
Finns det nåt du inte gillar med 2D-plattformsspel? 
De kan bli lite enformigt. 2D-spelvärldar är mer begränsade än i t.ex. 3D spel. Det finns inte så mycket 

att se. 
Vad gör det enformigt? 
Att man spelar samma bana om och om igen. Att det inte finns så mycket actions att göra.  
Skulle du säga att du föredrar större eller mindre banor? 
Jag föredrar större banor. 
Skulle du säga att det är viktigt att spelen är fina? Att de ha bra grafik? 
Inte nödvändigtvis. Det är alltid en fördel. Men Mario är kul även om de är väldigt pixelartat.  
Skulle du säga att grafiken inte spelar lika stor roll som själva spelinnehållet? 
Ja det skulle jag nog säga.  
Skulle du säga att nivån/layouten skall vara estetiskt tilltalande? Eller räcker det med att den är 

funktionell? 
Det är alltid ett plus om den är tilltalande. Jag skulle föredra fin grafik. 
Vad tycker du om poängräkningen i spel? Är det viktigt med highscores eller vill du bara hoppa 

runt? 
Jag har faktiskt aldrig tänkt på score i 2D spel. Det enda jag spelar för är att hitta hemligheter i spelen. 
Men då är det ju nästan som ett poängsystem att du alltid vill hitta hemligheterna? 
Jo, det kanske man kan säga. Men de har ju en slags score i Mario spelen, men den har jag aldrig 

kollat på. 
Vad tycker du gör ett 2D spel extra tråkigt eller förstör spelupplevelsen? 
Jag har inget konkret jag kan påstå.  
Horisontellt vs vertikalt? 
Horisontellt. 
Hur viktigt tycker du att det är att spelutvecklaren lägger ner mycket tid på att designa spelet? 
Det blir bättre ju mer tid man sitter och placerar ut objekt i spelet.  
Tror du att en dator kan göra ett lika bra spel som en mänsklig designer? 
Jag tror att det blir svårt för en dator. De kan nog göra bra spel, men det kommer aldrig ha den 

mänskliga känslan i banorna.  
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Intervju 3: Spelar aldrig 

 
Hur ofta spelar du datorspel? 
Inte ofta. För 20 år sedan kanske. 
Vad vet du om spelgenren 2D-plattformsspel? 
Jag är proffs på dem. Spelade mycket när jag var yngre. 
Känner du till några spel i genren? 
King Kong/Donkey Kong. Ett spel med Nunnor och Kondomer. Hugo (som man spelade på TVn med 

telefonen). 
Vad gillar du med 2D-plattformsspel? 
Spelen är gjorda för barn och jag är väldigt barnslig. Enkla och roliga. Billiga att köpa. Inte för 

komplicerade.  
Tycker du att det är viktigt att spelen är utmanande? 
För mig gillar jag att spelen blir svårare ju mer man spelar. Men det får inte bli så svårt att man ger 

upp. 
Är det roligare när svårighetsgraden beror på banan, att man behöver precision när man 

hoppar? Eller är det roligare med mycket fiender man slåss mot? 
Jag gillar både och.  
Tycker du det är viktigt att spelet är estetiskt tilltalande? Kan spelet vara bra trots att grafiken 

inte är den bästa? 
En bra fråga. Det finns ett spel på alla Nokia-telefoner som de flesta har spelat. Spelet har inte någon 

bra grafik alls men är jättekul. Man var en orm som slingrade sig runt skärmen(Snake) 
Hur tycker du att en nivå i spelet bör vara? Ska dem vara långa eller korta? 
Jag tycker om kortare nivåer. Så det känns som om man kommer någon vart i spelen 
Vad tycker du om progression i spel? Tex om karaktären förändras ju mer man spelar? 
Det spelar ingen roll för mig. 
Hur lång tid ska det ta att lära sig ett spel respektive bli bra på det? 
Man ska kunna offra någon vecka för att bli riktigt bra på ett spel. Lära sig och förstå ett spel ska gå 

fort. Låg inlärningströskel så att man inte blir uttråkad.  
Vad tycker du om poängräkning? 
Det är roligt. Att få highscore är det bästa som finns. 
Finns det några aspekter i ett spel som förstör spelupplevelsen? 
Om det är allt för svårt, så man ger upp. Är det för hög inlärningströskel tappar man suget. 
Hur viktigt tycker du det är med bakgrunder och musik i spel? 
Jag gillar musik. Bakgrunder spelar ingen roll så länge de inte är i vägen för figuren. 
Hur mycket tid skall speldesignern lägga ner på ett spel för att det skall bli bra? 
Jag skulle uppskatta ett fint spel. Men visst finns det spel som kan vara jättebra som man slänger ihop 

snabbt eller spel som blir dåliga trots att man lägger ner massa tid på dem.  
Tror du att en dator klarar av att göra ett spel lika bra som en duktig speldesigner? 
Ja det tror jag! Tror du? 
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Intervju 4: Spelar sällan 

 
Hur ofta spelar du datorspel? 
Max en gång i veckan. I vissa perioder spelar jag mer. 
Vad vet du om spelgenren 2D-plattformsspel? 
Jag vet en del. Jag har spelat många sådana spel. 
Har du några exempel på spel du har spelat? 
Flappy Bird, Happy Hop, Mario 
Vad tyckte du om spelen? 
Dom är roliga, utmanande och beroendeframkallande. 
Tycker du att det är viktigt att spelet är utmanade? 
Ja, det är det som gör det roligt.  
Föredrar du när spel innehåller fiender eller mycket plattformar man hoppar mellan? 
Jag gillar att spela för poäng och komma så långt som möjligt. 
Tycker du det är viktigt med bra grafik? 
Nej, det är inte prio. 
Vilka spelelement tycker du är viktiga? 
Tid och poängräkning. Spelen skall vara korta.  
Spelar du långa perioder? 
Nej, jag föredrar att spela korta perioder.  
Hur viktigt tycker du att det är mycket variation i spel? Skall spel ha helt unika banor? 
De spel jag har spelat har ofta inte mycket skillnader i nivåerna. Progressionen i spel är ju att det blir 

svårare med tiden.  
Vad tycker du om att spelarkaraktären förändras med tiden? Att man får mer egenskaper? 
Det är inte viktigt för mig.  
Hur lång tid skall det ta att bli bra på ett spel och hur lång tid skall det ta att lära sig ett spel 

från början? 
Man skall lära sig spelet direkt. Det är inte viktigt med en inlärningströskel. 
Finns det några specifika former av poängräkning du gillar med spel? 
Poängen ökar ju längre man lever exempelvis.  
Jämför du dig med andra spelare när du spelar? 
Jag spelar bara för mig själv.  
Vad tycker du om nivåer där man rör sig vertikalt vs horisontellt? 
Vertikala spel är roligast 
Finns det några element i spel som förstör spelupplevelsen för dig? 
Reklam. Inget mer spelspecifikt. 
Tycker du är viktigt med estetiskt tilltalande nivåer? 
Det skall vara färdigt (inte work in progress så att säga) Men grafiken måste inte vara jättefin. 
Tycker du är viktigt att spelutvecklaren lägger ner mycket tid på spelet? 
Ja. 
Tror du att en dator klarar av att göra ett lika bra spel som en människa? 
Lång tystnad. Ja, garanterat i framtiden men kan inte uttala mig om hur det ser ut i nuläget.  
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Intervju 5: Spelar ofta 

 
Hur ofta spelar du spel? 
En gång om dagen. Typ 30 minuter.  
Vad vet du om 2D-plattformsspel? 
Jag har spelat många såna spel. Är man född på 80-talet har man vuxit upp med såna spel.  
Har du några exempel på 2d-plattformsspel som du spelat? 
Mario, Spy vs Spy, Towerfall Ascension på PS3 och PS4, massa olika mobilspel. 
Vilka aspekter i spelen gillar du? 
Tävling. Helst mot en mänsklig motståndare eftersom artificiella motståndare alltid har ett mönster 

som man förr eller senare kommer lista ut.  
Vad tycker du om utmaning? 
Det är viktigt. 
Tycker du att det är viktigt med grafiken i 2D-plattformsspel? 
Det är inte jätteviktigt. Towerfall Ascension har lite 8-bit känsla i sig. Men spelet måste fortfarande 

vara estetiskt tilltalande. Det kan inte bara vara några gråa fyrkanter som hoppar runt.  
Föredrar du precision eller att man slåss mot fiender? 
Precision och konsekvenser är viktigare. Att samma sak händer om man gör samma aktion. Annars 

blir spelresultatet bara en slump. Det skall vara baserat på spelarens förmåga.  
Hur lång tid skall det ta att bli bra på ett spel och hur lång tid skall det ta att lära sig? 
I mobilspel skall man kunna bemästra spelet på någon timme, alla skall kunna lära sig spelet och 

resultatet beror exempelvis på spelarens koncentration. Man skall få ett grepp om spelet första gången 

man spelar det så att man inte tappar intresset direkt. Men man skall heller inte nå skilltaket direkt så 

man inte tröttnar efter ett tag.  
Föredrar du långa eller korta nivåer? 
En blandning tycker jag. Men i vissa spel passar inte detta. I Tetris kan man inte ha 2h nivåer. I spel 

som diablo skall man ha både långa nivåer men även lite kortare nivåer beroende på vad man vill göra. 
Finns det aspekter som förstör spelupplevelsen? 
Om spelet är för verklighetstroget och man tar bort aspekten att det faktiskt är ett spel. Som i Fifa där 

randomiserade felpass händer flera gånger varje match istället för en gång varje säsong. 
Tycker du det är viktigt att spelutvecklaren lägger ner mycket tid på att designa spelet? 
Jag kan inte svara ja eller nej då det handlar mer om resultatet än tiden det tar. Ett bra spel gjort på 2 

timmar är ju roligare än ett dåligt spel gjort på 10 timmar.  
Tror du att en dator kan göra ett lika bra spel som en människa? 
Nej. För att en dator kommer alltid att missa detaljer en människa kanske inte missar. Datorn kommer 

aldrig själv kunna utvärdera spelet. Den kan inte korrigera buggar på samma sätt som en människa 

klarar.  
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Intervju 6: Spelar sällan 

Hur ofta spelar du datorspel? 
Någon helg då och då 
Hur många timmar brukar du spela? 
Om det är något stort spel, några timmar. 
Är du bekant med spelgenren 2D-plattformsspel? 
Ja 
Har du några spel i den genren du tycker om? 
Ja, Worms spelade jag senast. 
Vilka aspekter gör dessa spel roliga? 
En bra fråga. Om svårighetsnivån anpassar sig efter spelaren.  
Är det viktigt att spelen utmanar dig? 
Ja, det får inte vara för svårt, men inte heller för lätt.  
Vilken form av utmaning gillar du? Precision eller slåss mot fiender (mänskliga eller AI)? 
Jag tycker om strategispel. Inte för mycket action.  
Hur viktigt tycker du det är med bra grafik? 
I 2D spel är det inte så viktigt, i t.ex. Fallout är det viktigt.  
Finns det andra element som måste vara med i spel för att det skall vara kul? 
Dramatic arc. Speldesign. 
Är det viktigt med en handling i ett 2D spel? 
Nej, där är det inte så viktigt.  
Finns det något spelelement du ogillar? 
Om AI som beter sig så att det är för lätt att förutspå. Dock inte i 2D spel utan mer i 3D spel.  
Tycker du det är viktigt med variation mellan banorna? 
Ja, som i erat fall med PCG så får man ju nya banor varje gång. Det är viktigt.  
Mario har ju alltid samma banor 
Mario är ett specialfall. 
Men om man spelar om spelet så skall banorna helst inte vara samma som förut. 
I ett spel uppdelat i nivåer, hur långa skall nivåerna vara? 
Nivåer behöver inte vara lika långa. I ert spel är det lagom längd. Men det skiljer sig mellan olika spel. 
Är det viktigt med poäng för dig? 
Nej, det viktigaste är att ta sig i mål. Jag spelar inte om en bana bara för att få mer poäng.  
Hur tycker du det skall vara med inlärningskurvan i ett spel? SKall det gå fort att lära sig spelet 

gentemot att bemästra det? 
Det beror på spel. I exempelvis Microsoft Flight Simulator kan det ta mer tid att lära sig. I ert spel gick 

det fort att lära sig.  
Hur lång tid skulle du lägga för att lära dig ett spel? 
Detta spelet, flera dagar :). Om det är kul kan man lägga ner mer tid.  
Värdesätter du en estetisk tilltalande layout på nivån? 
I indiespel spelar det inte lika stor roll som ett AAA-spel. 
Tycker du att det är viktigt att spelutvecklaren lägger ner mycket tid på att designa nivåerna i 

spelet? 
Jag tycker att det är bra att det rör sig mot PCG. Men i exempelvis ett äventyrsspel eller spionspel är 

det kanske viktigt att man lagt ner mycket tid på banan. Annars tror jag att PCG är det stora. 
Tror du att en dator kan göra lika bra nivåer som en människa? 
I framtiden tror jag det.  
Varför tror du inte att en dator kan göra det idag? 
För det skiljer sig på vad människor och datorer är bra på i nuläget.  
En mix av mänsklig design och datordesign är en bra mix då kanske? 
Ja, om en människa bestämmer reglerna för hur en bana skall se ut och en dator sen genererar och 

ändrar på banorna tror jag att det blir väldigt bra banor.  
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Appendix 2 

CAVE GENERATION GAME ENKÄT 

Utbildning: 

Hur ofta du spelar datorspel:  

För varje nedanstående påstående, kryssa för den ruta du tycker  
överensstämmer bäst med påståendet. Där 3 betyder bra, 2 okej och 1 dålig om inget annat anges.  
Först kommer några påståenden om spelet du nyss spelat, sen kommer två frågor om spel överlag.  

Påståenden 
Poäng 

1 2 3 

Längden på banorna(1 för kort, 2 lagom, 3 för lång)     

Ökningen av svårighetsgrad     

Variationen mellan nivåerna     

Fördelningen mellan fiender och spikar    

Fiendernas påverkan på spelupplevelsen     

Utmaningen att nå målet     

Mängden hål    

Poängsystemet som motivationskälla    

Enkelhet i inlärning    

Nöje i hela spelupplevelsen    

Estetiskt tilltalande layout    

Svårighetsgraden i allmänhet(1 lätt, 2 lagom, 3 svår)    

 
 

Tycker du att det är viktigt att en spelutvecklare lägger ner mycket tid på att designa en nivå?  

 

Tror du att en dator kan göra ett lika bra spelnivåer som en människa?  

 

 
Du kan lämna ytterligare feedback på frågorna och spelet på enkätens baksida. Tack för din medverkan! 
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Appendix 3 

 

 

Enk
ät Utbildning 

Setti
ngs 

Poä
ng 

Målgr
upp 

Frå
ga 
1 

Frå
ga 
2 

Frå
ga 
3 

Frå
ga 
4 

Frå
ga 
5 

Frå
ga 
6 

Frå
ga 
7 

Frå
ga 
8 

Frå
ga 
9 

Frå
ga 
10 

Frå
ga 
11 

Frå
ga 
12 

27 Gymnasium 1 2 Aldrig 2 3 1 2 3 2 2 2 3 2 1 2 

1 Systemarkitekt 1 9 Ofta 2 1 2 2 3 3 3 2 1 3 2 2 

2 Systemarkitekt 1 6 Ofta 2 2 1 1 2 3 3 2 3 3 2 2 

5 Systemvetenskap 1 8 Ofta 1 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 2 

6 Systemvetenskap 1 5 Ofta 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 

7 Systemarkitekt 1 12 Ofta 1 2 1 1 3 3 2 3 3 1 2 2 

3 Systemarkitekt 1 7 Sällan 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 

23 Gymnasium 1 8 Sällan 2 2 3 3 3 2 1 2 3 3 3 2 

28 Systemarkitekt 1 4 Sällan 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 

29 Systemarkitekt 1 9 Sällan 1 2 2 1 3 1 1 2 3 2 2 1 

13 Civilekonomi 2 1 Aldrig 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 3 

14 Civilekonomi 2 2 Aldrig 2 3 3 2 2 3 2 1 2 3 2 2 

24 
Civilingenjör/Data
teknik 2 2 Aldrig 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 

8 Dataekonomi 2 1 Ofta 2 1 3 2 3 2 1 2 3 3 3 3 

10 Dataekonomi 2 3 Ofta 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 

19 Systemarkitekt 2 3 Ofta 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 

25 Dataekonomi 2 2 Ofta 2 1 1 3 3 3 2 3 3 2 3 2 

27 Fysik 2 2 Ofta 2 2 3 2 1 2 2 1 3 3 3 2 

9 Dataekonomi 2 0 Sällan 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 

22 Gymnasium 3 2 Aldrig 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 

11 Systemarkitekt 3 7 Ofta 1 2 2 1 3 3 2 3 2 2 1 2 

12 Systemarkitekt 3 8 Ofta 2 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 

16 Dataekonomi 3 6 Ofta 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 

17 Dataekonomi 3 6 Ofta 2 3 3 
  

3 3 3 3 3 2 2 

21 Systemarkitekt 3 7 Ofta 2 2 2 1 1 3 2 2 3 2 2 2 

15 Sjuksköterska 3 3 Sällan 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 

18 Dataekonomi 3 4 Sällan 1 2 1 2 1 2 3 1 3 3 1 2 

20 Systemarkitekt 3 8 Sällan 2 2 3 
  

2 3 1 2 3 2 2 

26 Systemarkitekt 3 6 Sällan 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 

 

 

 

  

  



 

 

 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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